
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Zit t ing 1977-1978 

14184 Vervanging van kinderaftrek van de loon- en 
inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag 
ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en 
de Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde 
kalenderkwartaal van het jaar 1978 en voor het 
kalenderjaar 1979 

Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG 
Ontvangen 31 mei 1978 

In de memor ie van antwoord d.d. 21 apri l 1978 hebben wi j onze plannen 
on tvouwd met betrekking tot de herstructurer ing in drie fasen van de kinder-
bijslag en de kinderaftrek. Wi j zijn de leden van de Tweede Kamer bijzonder 
erkenteli jk voor hun snelle reactie hierop, neergelegd in het eindverslag d.d. 
30 mei 1978. Hoewel het wetsontwerp alleen betrekking heeft op de eerste 
fase had de memor ie van antwoord een wi jdere strekking (ook tweede en 
derde fase) hetgeen ook met het eindverslag het geval is. Voor zoveel moge-
lijk zullen wi j in deze nota de drie fasen in onze beschouwingen betrekken, 
evenwel in de wetenschap dat de behandel ing van het wetsontwerp betref-
fende de tweede fase nog niet aan de orde is en voorts dat de derde fase nog 
niet is geconcret iseerd. 

ALGEMEEN 

De instemming met het wetsontwerp die de leden van de P.v.d.A.-fractie 
betu igen, stellen w i j op prijs. Deze leden betreuren de opgetreden vertra-
g ing van twee jaar en informeren naar de reden van de laatste drie maanden 
van die ver t raging. In deze drie maanden diende een belangrijk stuk beleid te 
worden ontwikkeld, inclusief de tweede fase. Wi j wi jzen in dit verband de 
term «vertraging» dan ook van de hand en kunnen ons voorstel len dat ande-
ren zullen wi l len spreken van een snelle beleidsvoorbereiding. 

De leden van de C.D.A.-fractie brengen in her inner ing dat zij thans bijna 
twee jaar geleden wezen op de duidel i jke samenhang tussen ombuig ingen 
op het terrein van de kindervoorzieningen en andere ombuig ingsmaatrege-
len in de sociale-zekerheidssector. Zij vragen zich af of de redeli jkheid van 
een kb/ka-operatie nog in dezelfde mate aanwezig is; daarbij lijkt een kleiner 
bedrag aan noodzakeli jke ombuig ingen hun overigens niet aannemeli jk. Zij 
achten het gewenst, dat nog voor de openbare behandel ing duidel i jkheid zal 
bestaan omtrent de totale ombuig ingsoperat ie . Ook de leden van de fractie 
van de P.P.R. huld igen deze opvat t ing. 

Wi j hebben begrip voor de wens van deze leden. Ook wi j achten, evenals 
de leden van de C.D.A.-fractie, een kleiner bedrag aan noodzakelijke ombu i -
gingen met betrekking tot de kb/ka niet aannemeli jk, sterker nog : vr i jwel uit-
gesloten. Er word t naar gestreefd het totaal van het ombuig ingsbele id me-
dio juni ter kennis van de Tweede Kamer te brengen. 
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Gezien de omstandigheid dat het vrijwel uitgesloten is dat de kb/ka in min-
dere mate zou moeten bijdragen tot de ombuigingen, betreuren wij het dat 
de leden van de fractie van de P.P.R. thans geen definitief standpunt met be-
trekking tot dit wetsontwerp willen innemen. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vangen hun beschouwingen aan met 
een principieel betoog dat in eerste instantie uitmondt in de conclusie dat 
het krijgen van kinderen een onderwerp van keuze is geworden, en dat indi-
viduen in principe zelf de verantwoordelijkheid voor deze keuze dragen. 
Daarbij is het vanzelfsprekend dat financiële mogelijkheden aanwezig moe-
ten zijn om het de individuen mogelijk te maken die verantwoordelijkheid te 
dragen. Zonder dat immers is die verantwoordelijkheid, die vrije keuze, 
slechts schijn. Met deze leden zijn wij van mening, dat de financiële verant-
woordelijkheid van de ouders tot uitdrukking dient te komen in de omstan-
digheid dat de kinderbijslagen slechts een deel van de kosten van kinderen 
dekken. 

Deze leden menen dat bij het vaststellen van de kinderbijslagen vooral 
gelet dient te worden op het leeftijdseffect, het rangorde-effect en het mini-
mumnormeffect. Wij merken hierbij op dat in het huidige stelsel met name 
rekening wordt gehouden met het rangorde-effect en een minimumnormef-
fect. Voor wat betreft het leeftijdseffect in combinatie met het rangorde-ef-
fect mogen wij verwijzen naar de desbetreffende beschouwingen in de me-
morie van antwoord (blz. 11 en 12). 

De leden van de fractie van D'66 hebben bezwaren tegen verhoging van 
het draaipunt naar f 40 000. Wij zijn het met deze leden eens, dat hierdoor in 
1979 het voordelig saldo van de eerste fase minder groot wordt. In 1981 is 
dit echter niet het geval. 

Wij betreuren het dat de leden van de fractie van de S.G.P., ondanks hun 
positieve waardering voor een verhoging van het draaipunt, hun bezwaren 
houden tegen het wetsontwerp. In antwoord op een vraag van deze leden 
delen wij mee, dat uit het gestelde op blz. 8 van de memorie van antwoord 
mag worden afgeleid dat ons beleid in dit opzicht neutraal is. 

De leden van de fractie van de C.P.N, hebben bezwaren tegen «de geleide-
lijke afbouw van de Kinderbijslagwet». Wij menen dat onze voorstellen die 
geleidelijke afbouw niet inhouden. 

DE EERSTE FASE 

Het karakter van het voorstel als «besparing» 

De leden van de C.D.A.-fractie menen dat wij wat lichtvoetig voorbij zijn 
gegaan aan de door hen in het voorlopige verslag gemaakte opmerkingen 
over het karakter van het voorstel als «besparing». Onderkent de Regering, 
zo vragen zij, de mogelijkheid dat de belastingdrukstijging kan leiden tot ho-
gere arbeidskosten door middel van een afwentelingsproces of acht zij de 
kans daarop te verwaarlozen? Wij menen dat dit laatste inderdaad het geval 
is. Doordat voor inkomens beneden het draaipunt f 40 000 in de vorm van 
opslagen op de kinderbijslag, zelfs enige overcompensatie plaatsvindt van 
het verlies aan inkomen door hogere belastingen, ligt het tegenovergestelde 
meer in de rede. 

Deze leden informeren met verwijzing naar hun standpunt in het voorlo-
pige verslag op het voorliggende wetsontwerp (blz. 25/26) of voor compensa-
tie in het kader van de tweede fase f 120 min. beschikbaar komt. Wij menen, 
dat het bedrag aan eventuele compensaties niet behoort te worden gekop-
peld aan dit bedrag van f 120 min. Zoals wij reeds in de memorie van ant-
woord vermeldden, zullen, met inachtneming van de eisen die het totale 
ombuigingspakket stelt, hieromtrent zo nodig aanvullende voorstellen wor-
den gedaan. In antwoord op de vraag van deze leden hoe de «besparing» 
van f 300 min. tot uitdrukking zal komen in de lastenverlichting delen wij me-
de, dat deze middelen ten goede zullen komen aan 's Rijks schatkist en der-
halve niet zullen leiden tot premieverlichting. 
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De leden van de fractie van de V.V.D. is het een raadsel hoe het integratie-
voorstel gepresenteerd kan worden in het kader van de op handen zijnde 
ombuig ingsoperat ie . Volgens deze leden leidt de ui tvoer ing van de eerste 
fase nameli jk tot een st i jging in de collectieve druk met ru im 0,5% in 1981. 
De tweede fase zou wel een bi jdrage leveren tot de totale ombuig ingsopera-
t ie. Ook de fractie van DS'70 vraagt zich af in hoeverre de belast ingverho-
ging in de eerste fase past in de ombuig ingsoperat ie . 

In an twoord hierop zouden w i j er allereerst op wi l len wi jzen dat de proble-
matiek van de ombuig ingen hierin gelegen is dat - onder de randvoorwaar-
den van de verminderde economische groei en de grenzen ten aanzien van 
het f inancier ingstekort - een beleid gevoerd kan worden , gericht op de ver-
minder ing van de werk loosheid en ondersteuning van de ontwikkel ing van 
de koopkracht. 

Het standpunt van de leden van de fracties van V.V.D. en DS'70 dat de inte-
gratie van kinderaftrek en kinderbi jslag leidt tot belast ingverzwaring is naar 
de mening van de Regering juist. In de memor ie van antwoord word t dan 
ook gesproken van «een belast ingmaatregel» en van «een verminder ing van 
beschikbaar inkomen in de vo rm van meer belasting». Wel is het zo dat 
tegenover deze verminder ing in beschikbaar inkomen ook een vermeerde-
ring van beschikbaar inkomen staat en wel in verband met de verhoging van 
de kinderbi js lagen. Zoals bekend resulteert een en ander in posit ieve inko-
mensmutat ies voor inkomens beneden het draaipunt van f 40 000 en nega-
tieve mutat ies voor inkomens boven f 40 000. Waar wi j wezen op de doel-
stel l ingen van deze operatie ter zake van werk loosheid en koopkracht, valt te 
constateren dat het integrat ievoorstel lastenverl icht ing gericht op de verwe-
zenli jking van deze doelstel l ingen mogel i jk maakt. De wijze waarop de hier-
voor benodigde middelen worden gevonden is tegeli jkert i jd niet in str i jd 
met deze doelstel l ingen, wat - in an twoord op de vraag van het i id van de 
fractie van DS'70 - wel het geval zou zijn geweest bij v r i jmaking van midde-
len via aardgaspr i jsverhoging. Met deze uiteenzett ing is tevens de vraag van 
de leden van de fractie van de V.V.D. met betrekking tot het terugsluizen van 
het voorde l ig saldo beantwoord. 

Fiscale aspecten 

Met betrekking tot de principiële bezwaren van de leden van de fractie van 
de V.V.D. tegen de vol ledige afschaff ing van de kinderaftrek als onderdeel 
van de voorgenomen integratie van kinderbi jslag en kinderaftrek merken wi j 
het vo lgende op. Vooropgesteld moet worden dat w i j onderschri jven dat het 
als uitvloeisel van het draagkrachtbeginsel als fundament van het belasting-
stelsel past rekening te houden met het hebben en verzorgen van kinderen. 
De mate waar in bij de belast ingheff ing met het hebben en verzorgen van 
kinderen als draagkrachtverminderende factor word t rekening gehouden, is 
naar onze mening echter een te bespreken zaak. De omvang van de belas-
t ingvr i jdom van de met de zogenaamde opslag verhoogde kinderbi jslag is in 
dit opzicht van belang en w i j menen dat die omvang niet zodanig is dat het 
draagkrachtbeginsel opzij word t gezet. Wel is het zo dat er sprake is van een 
beperking op het punt van de kinderaftrek. Deze leden wijzen erop dat hori-
zontaal vergeleken de gezinsinkomens sterker achteruitgaan naarmate er 
meer kinderen in het geding zi jn. Dit karakteriseert de maatregel echter nau-
wel i jks: de inkomenseffecten als gevolg van de vervanging van de restant-
kinderaftrek zijn immers vooral verbonden aan de vervanging van de res-
tant-kinderaftrek voor het eerste kind en in mindere mate voor het tweede en 
het derde kind. Voor de daarop volgende kinderen heeft de maatregel geen 
enkel effect. 

Achter de stell ing van deze leden en de leden van de S.G.P.-fractie dat er 
geen betere weg is voor de ouders o m de f inanciële verantwoordel i jkheid 
voor hun kinderen te beleven dan via het draagkrachtbeginsel in de belas-
t inghef f ing, zetten wi j een vraagteken. Voor de belast ingheff ing is op het 
punt van de financiële verantwoordel i jkheid van ouders voor hun kinderen 
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1 Tweede Kamerzitting 1975-1976, 13 951, 
nrs. 1-3, blz. 65. 

slechts een passieve rol in de zin van «geen belemmeringen opwerpend» 
weggelegd. Deze verantwoordelijkheid moet primair worden gedragen door 
middel van het eigen inkomen en de kinderbijslag. 

Op de vraag van de aan het woord zijnde leden of het kabinet alsnog aan-
leiding zou kunnen vinden te overwegen het principe van de kinderaftrek in 
ons belastingstelsel op enigerlei wijze te handhaven kan gezien het voren-
staande worden geantwoord dat het principe van de kinderaftrek in ons be-
lastingstelsel niet wordt verlaten. In zoverre er sprake is van belastingvrij-
dom van kinderbijslag is er (materiële) kinderaftrek aanwezig. Voor de kin-
deraftrek voor het vierde en volgende kind is de situatie reeds thans zo dat 
die aftrek alleen tot uitdrukking komt in de belastingvrijdom van de kinder-
bijslag. 

De leden van de fractie van de P.P.R. vragen naar het oordeel van de Rege-
ring over het terugkeren naar een stelsel van belastbare kinderbijslagen. 
Kennelijk beogen zij te komen tot gedifferentieerde netto-kinderbijslagen 
naar inkomen door middel van de progressiewerking van de loon- en inkom-
stenbelasting. In de nota over het te voeren beleid ter zake van de collectieve 
voorzieningen en de werkgelegenheid1 hebben de toenmalige bewindslie-
den reeds gesteld: 

«De Regering istot de conclusie gekomen dat een systeem van belastbare 
kinderbijslagen een aantal fiscale problemen geeft en te weinig flexibel is. In 
een zodanig systeem wordt de inkomensdifferentiatie in de netto-bijslagen 
immers bepaald door het tarief der inkomstenbelasting. Voorts zouden 
eventuele inkomenspolitieke maatregelen door middel van de belastingpoli-
tiek in de toekomst kunnen worden bemoeilijkt. Maatregelen gericht op lage 
inkomens zouden de laagste inkomenstrekkers met veel kinderen niet berei-
ken, omdat deze een hoog fiscaal inkomen (incl. kinderbijslag) zouden heb-
ben. Uiteen oogpunt van flexibiliteit geeft de Regering dan ook de voorkeur 
aan een systeem van belastingvrije kinderbijslagen.». 

Wij delen deze opvatting. Bovendien is naar onze mening de belastinghef-
fing van de kinderbijslag onverbrekelijk verbonden met een stelsel van kin-
deraftrek, waardoor de door deze leden kennelijk beoogde inkomenseffec-
ten worden geneutraliseerd. In dit licht bezien hebben de gevraagde bereke-
ningen geen zin. Zou hierbij de wederinvoering van de kinderaftrek buiten 
beschouwing worden gelaten, dan is ons niet duidelijk hoe dergelijke bere-
keningen «voor elk der draaipunten» zouden moeten worden gemaakt. Bij 
belastbare kinderbijslagen is immers geen sprake van draaipunten, doch 
wordt de inkomensafhankelijkheid van de netto-kinderbijslagen bepaald 
door het progressieve belastingtarief. 

Wij zijn er ons niet van bewust dat wij, zoals de leden van de fractie van de 
S.G.P. stellen, op blz. 4 van de memorie van antwoord principiële vragen 
hebben omzeild. Deze leden mogen uit de opmerking in de memorie van ant-
woord dat wij de kinderaftrek niet als een «belastinguitgaaf» beschouwen, 
inderdaad afleiden dat de functie van de kinderaftrek een andere is dan die 
van een directe uitgaaf. Het principiële onderscheid tussen kinderaftrek als 
integrerend bestanddeel van de belastingheffing naar draagkracht en kin-
derbijslag als onderdeel van sociale voorzieningen dat ook wij onderkennen, 
staat, dit ten antwoord op een vraag van deze leden, verwisselbaarheid qua 
inkomenseffect niet in de weg. In het onderhavige geval is er echter geen 
sprake van een dergelijke neutrale omzetting van kinderaftrek in kinderbij-
slag. Dit zou nl. een met het inkomen oplopende opslag op de kinderbijslag 
vergen. 

Het lid van de fractie van DS'70 wijst op het verschil tussen het vrijlaten 
van een belastingvrije som bij loon- en inkomstenbelasting en het verstrek-
ken van een al of niet belastingvrije kinderbijslag als een sociale toelage. In 
dat kader vraagt dit lid of het kabinet het denkbaar acht dat de belastingvrije 
sommen voor volwassenen worden afgeschaft en ten dele vervangen door 
een nieuwe sociale uitkering. 

Deze vraag beantwoorden wij ontkennend in verband met de ver gaande 
repercussies van een zodanige maatregel en het feit dat een nieuwe sociale 
uitkering niet de noodzaak van een belastingvrije som voor volwassenen 
wegneemt. Deze belastingvrije som zou moeten worden gehandhaafd of tot 
uitdrukking komen in belastingvrijdom van een dergelijke sociale uitkering. 
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Inkomenseffecten; het «draaipunt» 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. konden de redenering, dat bij een 
hoger draaipunt het effect op de rijksbegroting in 1981 gelijk zou zijn, niet 
volgen. Welke veronderstellingen liggen daaraan ten grondslag, zo vragen 
zij? 

Zoals vermeld in een noot op blz. 2 van de memorie van antwoord is aan-
genomen dat het draaipuntinkomen van f 40 000 zich op gelijke wijze ont-
wikkelt als de ontwikkeling van de belastingvrije voet van de inkomstenbe-
lasting. Daarmee blijft dit inkomen binnen de zogenaamde 32%-schijf. Voor 
het modale inkomen is aangenomen dat dit in 1981 geheel in de 32%-schijf 
is gegroeid. 

De leden van de V.V.D.-fractie menen dat er bij de voorgestelde maatregel 
sprake is van bewuste inkomenspolitiek. Ook naar de mening van deze leden 
dienen de sterkste schouders de zwaarste lasten te dragen. Het ombuigings-
beleid mag toch niet inhouden dat sommigen «meer» ontvangen, zo stellen 
zij. Ook mogen de offers toch niet groter zijn voor gezinnen met meer kinde-
ren, dan voor gezinnen met geen of weinig kinderen. Wordt zo niet op voor-
hand afbreuk gedaan aan de vereiste solidariteit als het op de werkelijke be-
zuinigingen aankomt? Zou het niet billijk zijn het draaipunt zo te leggen 
(f 50 000) dat het saldo voor het Rijk op nul uitkomt? In 1981 zal een draaipunt 
van f 40 000 weinig relevant meer zijn voor de middeninkomens. Overweegt 
de Regering om tot indexatie van het draaipunt over te gaan? 

Zoals eerder gezegd zijn wij van mening dat de maatregel in 1981 f 300 
min. aan ombuigingen oplevert. De maatregel impliceert dat de sterkste 
schouders de zwaarste lasten dragen hetgeen tot uitdrukking komt in een ze-
kere mate van inkomensnivellering. Inkomensnivellering in het algemeen 
behoeft overigens niet te betekenen dat de laagste inkomensgroepen erop 
vooruit gaan. Dit nu vloeit in dit geval voort uit de systematiek van de maat-
regel. Dit zou kunnen worden voorkomen indien de integratie zodanig plaats 
zou vinden, dat daaruit kinderbijslagen zouden resulteren die met het inko-
men toenemen. Een andere mogelijkheid is het draaipunt zeer laag te leg-
gen, bij voorbeeld bij het minimumloon. In dat geval gaat niemand erop 
vooruit. Bij een hoger draaipunt wordt het «meer» voor de lagere inkomens-
groepen «nog meer». Ons bezwaar tegen een hoger draaipunt (f 50 000) is 
dat in dat geval geen middelen vrijkomen. 

Met betrekking tot het verschil in offers tussen gezinnen met meer kinde-
ren en gezinnen met geen of weinig kinderen, merken wij het volgende op. 
Gezinnen zonder kinderen brengen door deze maatregel uiteraard geen of-
fer. Zou het een criterium moeten zijn dat gezinnen zonder kinderen een of-
fer brengen, dan zouden kinderbijslag en kinderaftrek buiten de ombuigings-
operatie moeten blijven. Algemene maatregelen op dit gebied zullen per de-
finitie de grote gezinnen meer treffen dan de kleinere. Bij deze maatregel is 
dat in slechts zeer beperkte mate het geval, omdat zij alleen betrekking heeft 
op de eerste drie kinderen. 

De Regering overweegt geen specifieke indexatie van het draaipunt. Ove-
rigens is het in de door de leden van de V.V.D.-fractie gegeven cijfervoor-
beeld niet geoorloofd het bedrag van f 40 000 te vergelijken met de inko-
mensgroepvanf 37 000 tot f 60 000 in 1981. Zoals vermeld ineen noot op 
blz. 2 van de memorie van antwoord is voorde jaren na 1978 gerekend met 
aanpassing van de draaipuntinkomen van f 40 000 op basis van de ontwikke-
ling van de belastingvrije voet van de inkomstenbelasting. Deze aanpassing 
zou men als een vorm van indexatie kunnen beschouwen. 

In antwoord op een desbetreffende vraag van de leden van de S.G.P.-frac-
tie delen wij mede, dat wij het motief voor het verhogen van het draaipunt 
reeds in de memorie van antwoord hebben aangegeven. 

De leden van de fractie van de P.P.R. constateren, dat het verleggen van 
het draaipunt naar f 40 000 geen grote verschillen in inkomenseffecten ople-
vert. Dit wordt veroorzaakt doordat thans een deel van de restant-kinderaf-
trek bij het draaipunt van het modaal inkomen van 29 900 zich niet in de 
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26%-schijf van het tarief van de inkomstenbelasting bevindt maar reeds in 
de 32%-schijf. De verschillen tussen bij voorbeeld de inkomenseffecten bij 
een draaipuntinkomen van f 40 000 en die bij een draaipuntinkomen van 
f 50 000 zijn groter dan die tussen f 29 900 en f 40 000 omdat in dat geval de 
kinderaftrek zich achtereenvolgens volledig in de 32%-schijf en volledig in 
de 40%-schijf bevindt. Wij menen dat de omvang van deze tarief schijven in 
relatie tot de verschillende inkomens moeilijk kan worden aangeduid als toe-
vallige omstandigheid. Voor het verleggen van het draaipuntinkomen is al-
leen gekozen om, zoals in de memorie van antwoord is gesteld, de maatre-
gel in zijn inkomenseffecten met name voor de middengroepen een geleide-
lijker karakter te geven. 

In antwoord op desbetreffende vragen van de leden van de C.P.N.-fractie 
menen wij, dat het zo juist gegeven antwoord aan de leden van de fractie van 
de P.P.R. een goede illustratie is van de stelling dat door verschuiving van 
het draaipunt de inkomenseffecten voor middengroepen worden vertraagd. 
Wij menen, dat er ook op iets langere termijn geen sprake is van een onaan-
vaardbare aantasting van middengroepen. Met betrekking tot het rapport 
van de Nederlandse Gezinsraad, dat concludeert tot een gewenste verho-
ging van de kinderbijslagen, menen wij dat een dergelijke verhoging, gege-
ven de noodzaak tot ombuigingen in de sociale zekerheidssector, niet oppor-
tuun is. 

Wij delen niet de mening van het lid van de fractie van de P.S.P., dat er ten 
aanzien van dit wetsontwerp (vanuit het oogpunt van nivellering) sprake is 
van een onlogische en onrechtvaardige opzet. Ombuigingsmaatregelen in 
de sector treffen immer specifieke groepen. Juist bij de kinderbijslagen is 
er sprake van een breed draagvlak. De Regering tracht in het totaal van de 
sociale sector een zo evenwichtig mogelijk ombuigingsbeleid te realiseren. 

In antwoord op de vraag van het lid van de DS'70-fractie of wij bereid zijn 
een tabel te publiceren die de huidige kinderbijslag en kinderaftrek (voor 
werknemers en zelfstandigen, met een, twee of drie kinderen bij bij voor-
beeld vijf verschillende jaarinkomens) vermeldt en de voorgestelde bedra-
gen, merken wij het volgende op. Voor verschillende jaarinkomens zijn kin-
derbijslag en kinderaftrek gelijk. Overigens mogen wij erop wijzen, dat in bij-
lage 1 van de memorie van antwoord de inkomenseffecten zijn weergege-
ven van het voorstel op grond van het huidige wetsontwerp alsmede, en dit 
op verzoek van leden van de Kamer, de effecten bij alternatieve draaipunten. 
Op een vergelijking van gezinnen met en zonder kinderen zijn wij reeds inge-
gaan, zulks in antwoord op vragen van de leden van de fractie van de V.V.D. 
Een discussie omtrent gezins- en individueel inkomen achten wij in dit ver-
band niet meer relevant nu de wet van inkomens afhankelijke kinderbijsla-
gen is verlaten. 

HET VERBAND TUSSEN DE DRIE FASEN 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. citeren uit de memorie van ant-
woord de passage met betrekking tot de samenhang tussen eerste en twee-
de fase. Zij menen, o.i. terecht, dat het stemgedrag over het wetsontwerp 
(betreffende de eerste fase) geen uitsluitsel kan geven over de vraag of de 
opinie van de Regering omtrent de samenhang door haar mede-wetgever 
kan worden gedeeld. Wij gaan er evenwel vanuit dat uit de discussies in de 
Kamer zal blijken of een meerderheid deze samenhang onderschrijft. De 
vraag naar de politieke gevolgen die de Regering zou verbinden aan een 
weigerachtige houding van de Kamer met betrekking tot de tweede fase lijkt 
ons dan ook prematuur. 

In antwoord op de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie of het beleids-
matig opportuun is de in de eerste fase optredende inkomensverbeteringen 
voor de lagere inkomensgroepen geïsoleerd te bezien, merken wij het vol-
gende op. In zijn algemeenheid kunnen de negatieve effecten in de tweede 
fase enigermate worden gecompenseerd door de positieve effecten van de 
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eerste fase. Dit is zeer direct het geval ten aanzien van gezinnen met kinde-
ren die op korte termi jn de invloed onderv inden van de tweede fase. In ge-
zinnen met jongere kinderen is sprake van een veel verder verwi jderd ver-
band, zo men w i l een verband op te rmi jn , waarbi j men feiteli jk niet kan «sal-
deren». Op de door deze leden geopperde alternatieven zullen w i j ter plaatse 
ingaan. Het ligt niet in ons voornemen eventuele f inanciële compl icat ies in -
geval van invoer ing van een nieuw systeem van studief inancier ing op te los-
sen door maatregelen in de kinderregel ingen die verband houden met leef-
t i jdsgroepen die nog niet toe zijn aan onderwi jsvoorzieningen waarvoor een 
dergel i jk systeem zou gaan gelden. 

De leden van de fractie van de V.V.D. zouden het op prijs stellen indien de 
eerste en de tweede fase alsnog gezamenli jk onderwerp van beraadslaging 
zouden v o r m e n , opdat het «nemen» in de tweede fase gepaard zou kunnen 
gaan met het «geven» in de eerste fase. Waarom, zo vragen deze leden, zo'n 
haast met de eerste fase? De koopkrachtdoelstel l ing voor beneden-modalen 
maakt invoer ing van de eerste fase toch niet noodzakelijk? Deze leden ver-
wi jzen daarbi j ook naar de door de Regering gestelde samenhang tussen 
eerste en tweede fase. 

Op de samenhang tussen beide fasen - d i t ook in antwoord op opmerk in-
gen van leden van de fractie van de P.P.R. zijn w i j reeds ingegaan in ant-
w o o r d op vragen van de leden van de fractie van de P.v.d.A. Wi j nemen aan 
dat eerste en tweede fase (zoals ook bli jkt uit het eindverslag) gezamenli jk 
onderwerp van discussie zullen vo rmen in de Kamer. Daartoe is o.i. niet 
noodzakeli jk, dat beide wetsontwerpen tegel i jkert i jd in behandel ing komen. 
In an twoord op vragen van de leden van de fractie van het C.D.A. hebben w i j 
reeds aangegeven dat er veelal een verwi jderd verband bestaat tussen het 
«geven» in de eerste fase en het «nemen» in de tweede fase. Waarom zo'n 
haast met de eerste fase? O m twee redenen. In de eerste plaats hebben om-
buig ingsmaatregelen reeds te veel vert raging ondervonden en dient datge-
ne wat op di t gebied kan gebeuren ook zo snel mogel i jk te gebeuren. In de 
tweede plaats w i l de Regering - zo enigszins mogel i jk - de toezegging van 
de Minister-President, gedaan bij het debat over de regeringsverklar ing, ge-
stand doen. 

Wi j zien niet in , hoe de door deze leden beoogde procedure het inslaan 
van alternatieve wegen vergemakkeli jkt. Waar deze leden voorste l len de be-
vriezing van de kinderbijslag voor het eerste kind, zonder een opslag, op het 
huid ige niveau te handhaven, menen w i j dat er sprake is van een misver-
stand. De kinderbi jslag voor het eerste kind (exl. opslag) bli jft bevroren in de 
eerste fase en zal in het kader van de derde fase opn ieuw worden bekeken. 
Het halveren van de opslag voor het eerste kind doet afbreuk aan de ontwik-
keling van de aanvul lende kinderaftrek tot nu toe en doet derhalve o.i. af-
breuk aan het draagkrachtbeginsel. Overigens mogen w i j verwi jzen naar het 
aan de leden van de fractie van het C.D.A. te geven antwoord (tweede aan-
vul lende suggestie). 

In an twoord op een desbetreffende opmerk ing van het lid van de fractie 
van DS'70 menen w i j dat het onjuist is te stellen dat het kabinet nog niet 
weet wat het met de tweede fase voor ogen heeft. Het voorstel met betrek-
king tot de tweede fase is zeer concreet en zal binnenkort in de v o r m van een 
wetsontwerp de Tweede Kamer bereiken. Het feit dat omtrent eventuele 
compensat ies nog geen beslissing is genomen doet daar niets aan af. 

DE TWEEDE FASE 

Het vervallen van de inkomensafhankelijkheid 

Het verkeugt ons dat de nieuwe bele idsvoornemens met betrekking tot de 
tweede en derde fase de bezwaren, die het vele leden van de fractie van het 
C.D.A. onmogel i jk zouden hebben gemaakt hun stem aan dit wetsontwerp te 
geven, in belangri jke mate hebben weggenomen. Onze beleidsvoornemens 
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worden door deze leden inderdaad goed geïnterpreteerd: de aanvul lende 
kinderaftrek vervalt indien en voor zolang er een voor ieder gelijke belast ing-
vri je kinderbi jslag van vo ldoende omvang word t gegeven, omdat er in zo-
verre sprake is van een mater iële kinderaftrek. De Regering ziet - di t ook in 
antwoord op de vragen van de leden van de fractie van de S.G.P. - inderdaad 
af van inkomensafhankel i jkheid van de kinderbi js lag. 

Met vo ldoening hebben wi j kennis genomen van de ins temming die de le-
den van de V.V.D.-fractie uitspraken over het afzien van inkomensafhanke-
l i jkheid van kinderbi js lagen (de marginale effecten vo rmen inderdaad even-
eens een motief) en over het hogere draaipunt. 

Ook de instemming van de leden van de D'66-fractie met het afzien van de 
inkomensafhankel i jkheid van de kinderbi jslag verheugt ons uiteraard. 

De leden van de fractie van de P.P.R. verwi j ten ons een verandering waar-
bij de zwakke schouders een zwaardere en de sterkere schouders een lichte-
re last te dragen kri jgen. Dit verwi j t is, dunkt ons, onterecht. Met betrekking 
tot de eerste fase is juist meer rekening gehouden met de zwakke schou-
ders. In de tweede fase geldt voor iedereen een gelijk uitstel van inkomens-
toeneming. Bij eventuele compensat ies zouden ook in de tweede fase, in-
dien men deze apart beziet, de sterkste schouders de zwaarste lasten dra-
gen. 

Anders dan de leden van de P.P.R.-fractie kennelijk doen, hechten wi j aan 
het tot ui tdrukking komen van het draagkrachtbeginsel in de horizontale ta-
riefstructuur van de loon- en inkomstenbelast ing. Zoals eerder gezegd be-
schouwen wi j de belast ingvr i jdom van de kinderbi js lag - welke vr i jdom 
geen inkomen verschaft, doch alleen voorkomt dat de kinderbi jslag voor een 
kleiner of groter deel aan belast ingbetal ing moet wo rden besteed - als een 
onderdeel van die tariefstructuur. Ingeval de inkomenshoogte een rol zou 
gaan spelen voor de omvang van die belast ingvr i jdom, zou naar onze me-
ning voor de gezinnen met kinderen naast de a lgemene progressie van de 
huidige tariefstructuur nog een tweede progressie in de verschuldigde be-
lasting worden gebracht. Voor een dergeli jke extra progressie is geen plaats 
in het kader van de loon- en inkomstenbelast ing. 

De leden van de P.P.R.-fractie menen dat aantasting van de inkomens in 
de middengroepen niet in principe verbonden is met inkomensafhankel i jke 
kinderbi jslagen. Dat is op zich zelf juist. Zodra men echter daarbi j stelt dat 
het invoeren van inkomensafhankel i jkheid van kinderbi jslagen een groot be-
drag aan besparingen moet opleveren, is aantast ing van de middeninko-
mens onvermi jdel i jk. 

Naar aanleiding van de vragen van de leden van de fract ie van de S.G.P. 
en het lid van de fractie van DS'70 betreffende de marginale druk mogen wi j 
verwi jzen naar een eerder gegeven antwoord op een vraag van de leden van 
de fractie van de V.V.D. Wi j doelden niet, zoals de leden van de fractie van de 
S.G.P. menen, op de marginale druk, toen w i j in de memor ie van antwoord 
stelden «dat de invoer ing van een dergeli jk systeem bijzonder gecompl i -
ceerd is», doch o.m. op de omstandigheid dat voor elke uitkeringsgerechtig-
de het desbetreffende inkomen zou moeten worden vastgesteld. De studie 
van het C.P.B, waarnaar deze leden vragen, is bi jna afgerond en zal binnen-
kort worden gepubl iceerd. 

In antwoord op de vraag van het lid van de fractie van DS'70 over de erva-
r ingen ten aanzien van een inkomensgrens in de Algemene Kinderbijslag-
wet (AKW) in het begin van de zestiger jaren merken w i j op dat deze minder 
gunst ig zijn geweest. Deze grens werd dan ook korte t i jd na invoering van de 
AKW afgeschaft. 

Het uitstel van meervoudige kinderbijslag voor oudere kinderen2 

Alvorens direct in te gaan op vragen en opmerk ingen van de onderschei-
dene fracties wi l len wi j een aantal prealabele opmerk ingen maken. 

Ombuig ingen op het gebied van de sociale zekerheid doen alt i jd ergens 
pi jn en dat geldt ook voor ombu ig ingen in de sfeer van de kinderbi jslag en 

2 Abusievelijk is in de memorie van antwoord 
een bedrag aan besparingen genoemd van 
f 170 min. (voor 19791. Dit moet zijn f 130 min. 
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kinderaftrek. Het blijft een wikken en wegen om de nadelen zo gering moge-
lijk te doen zijn en zo veel en zo billijk mogelijk te spreiden. Niettemin blijven 
aan elke maatregel nadelen kleven. Ware dat niet het geval, de ombuigings-
operatie zou een betrekkelijk eenvoudige zaak zijn. 

In een zorgvuldig afwegingsproces, waarbij verscheidene mogelijkheden 
in overweging zijn genomen heeft de Regering ten slotte gekozen voor uit-
stel van het eventuele recht op tweevoudige kinderbijslag voor 16-en 17-ja-
rigen en uitstel van een eventueel recht op drievoudige kinderbijslag voor 16-
en 17-jarigen waarvoor gedurende dit uitstel een recht op tweevoudige kinder-
bijslag in de plaats treedt. Daarbij gaat het niet om een inkomensverminde-
ring, doch om een uitstel van inkomenstoeneming gedurende twee jaar. 

Een verwachte inkomenstoeneming wordt niet op het verwachte tijdstip 
gehonoreerd. Daarmee blijft het voor de betrokkenen een weinig aantrekke-
lijke maatregel, doch de maatregel is aanzienlijk minder onaantrekkelijk, dan 
het geval zou zijn bij een directe inkomensvermindering. Overigens is het zo, 
dat de verwachting van een inkomenstoeneming minder reëel is, naarmate 
de leeftijd van de kinderen verder beneden de 16-jarige leeftijd ligt. Ouders 
van bijvoorbeeld 10-jarige kinderen zullen in het algemeen de tweevoudige 
kinderbijslag nog niet in hun verwachtingspatroon hebben opgenomen. De 
maatregel heeft betrekking op een breed draagvlak. Bij vluchtige kennisne-
ming van het voorstel lijkt het wellicht dat de voorgestelde maatregel een 
betrekkelijk kleine groep treft, nl. de ouders met kinderen van 16 en 17 jaar. 
Dit is echter een misvatting. De maatregel heeft immers betrekking op alle 
gezinnen, die kinderen hebben welke geboren zijn na 1 januari 1963. Te eni-
gertijd gaan deze kinderen behoren tot de groep 16-en 17-jarigen. Dit dient 
ons inziens ook in overweging te worden genomen, indien men de maatregel 
vergelijkt met mogelijke alternatieven, zoals bij voorbeeld bevriezing van 
kinderbijslag. Bij een dergelijke vergelijking zou het uitstel van inkomenstoe-
neming gedurende twee jaar redelijkerwijs moeten worden afgezet tegen de 
inkomenseffecten van bevriezing over een veel langere periode. 

In de memorie van antwoord wezen wij er reeds op dat de maatregel de 
billijkheid bevordert in die zin, dat zij het onderscheid tussen 12-tot 16-jarige 
kinderen en 16- en 17-jarige kinderen opheft. Ten slotte worden de lonen, en 
daarmee de arbeidskosten, niet automatisch beïnvloed door de maatregel. 
Dit achten wij van groot belang. Het beperken van de arbeidskosten vormt 
immers een fundamenteel element in het totaal van de ombuigingsoperatie. 
Het nemen van maatregelen, die automatisch leiden tot loonsverhoging, zou 
betekenen, dat het paard achter de wagen zou worden gespannen. 

Bij het afwegingsproces waarvan wij spraken hebben de onderwijskansen 
voor 16-en 17-jarigen een essentiële rol gespeeld. Het moge dan zo zijn dat 
elke ombuigingsmaatregel onvermijdelijk nadelen heeft, indien de onder-
wijskansen in geding zijn is grote zorgvuldigheid geboden. Het spreekt dan 
ook vanzelf dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat de voorgestel-
de maatregel leidt tot beperking van onderwijskansen. Het verbaast ons 
geenszins dat de leden van alle fracties in meer of mindere mate vrezen, dat 
de voorgestelde maatregel een financiële drempel zal opwerpen tot het vol-
gen van onderwijs. 

In de naoorlogse jaren is de deelname aan het secundaire onderwijs bij-
zonder sterk toegenomen als gevolg van een aantal factoren. De beschik-
baarheid van scholen bevorderde uiteraard de deelname aan het onderwijs. 
Essentieel is de houding van de ouders tegenover onderwijs van hun kinde-
ren, een houding die op zijn beurt weer bepaald wordt door de eigen ontwik-
keling, of juist door de eigen gemiste kansen. Voorts is het aannemelijk dat 
grotere deelname aan het onderwijs weer grotere deelname oproept: het 
volgen van secundair onderwijs wordt getrokken uit de sfeer van bevoor-
rechte groepen en wordt een meer algemeen goed. Het is voorts niet on-
waarschijnlijk, dat het euvel van de jeugdwerkloosheid de deelname aan het 
secundair onderwijs heeft bevorderd. Daarnaast is de algemene welvaarts-
stijging ongetwijfeld een voorwaarde geweest die het secundair onderwijs 
een grote vlucht heeft doen nemen. Deel van die welvaart is het kinderbij-
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slagstelsel, waarvan de tweevoudige kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen een 
onderdeel vormt. Duidelijk is dat een groot aantal factoren gezamenlijk de 
deelname aan het onderwijs bevordert, even duidelijk is dat de mate waarin 
elk der factoren daartoe bijdraagt niet is vast te stellen. Dit geldt ook voor 
een onderdeel als de tweevoudige kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen. Be-
kijkt men de onderwijsstatistieken, dan blijkt dat er na de invoering van die 
tweevoudige kinderbijslag in 1963 geen versnelling is opgetreden inde toene-
ming van de deelname aan het secundair onderwijs. Dit «bewijst» overigens 
niet dat die invoering geen invloed heeft gehad, doch slechts dat die invloed 
en de mate daarvan moeilijk is aan te tonen. Dit neemt niet weg - de Rege-
ring wenst daarover niet de minste onduidelijkheid te laten bestaan - dat ten 
aanzien van een mogelijke aantasting van onderwijskansen de grootste 
zorgvuldigheid is geboden. Wij hebben dan ook zeer uitdrukkelijk de moge-
lijkheid opengelaten tot «compensatie voor bepaalde categorieën». Hierom-
trent zullen zo nodig voorstellen worden gedaan, met inachtneming van de 
eisen die het totale ombuigingspakket stelt. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wijzen het voorstel af uit een oogpunt van 
inkomensbeleid en onderwijspolitiek en hopen dat de Regering na ont-
vangst van het SER-advies van de dwalingen haars weegs terugkeert. In het 
voorgaande hebben wij betoogd, waarom er geen sprake is van «dwalingen 
haars weegs». 

De leden van de fractie van het C.D.A. maken een aantal opmerkingen be-
treffende de inkomens- en onderwijsaspecten van de maatregel. In het voor-
gaande betoog gingen wij op vele van die opmerkingen - impliciet - reeds 
in. Voor de opmerkingen waarvoor dat niet geldt delen wij het volgende me-
de. 

Deze leden stellen, dat, zij het gespreid in de jaren, de maatregel veelvuldi-
ger de gezinnen of verzorgers van meerdere kinderen treft, dan hen die min-
der of slechts één kind te verzorgen hebben. Dat is juist. Dit is inherent aan 
de maatregel en de motivering die wij voor de maatregel gaven is op elk 
kind van toepassing. 

Deze leden stellen dat het waar moge zijn, dat het bereiken van de 16-jari-
ge leeftijd niet zonder meer gerelateerd kan worden aan hogere studiekos-
ten, maar dat de verdubbeling van de kinderbijslag op die leeftijd stellig ook 
moet worden bezien vanuit de gedachte dat in de leeftijdsfase na het basis-
onderwijs de totale onderhoudskosten duidelijk een stijgende lijn vertonen. 
Ongetwijfeld hebben deze leden gelijk als zij stellen dat de onderhavige ver-
dubbeling van kinderbijslag als een groot goed wordt ervaren en dat de 
maatregel velen niet ongevoelig zal treffen. Ook wij hebben op dit laatste in 
onze algemene beschouwing gewezen. Dit neemt niet weg dat wij - alles 
overwegende - deze maatregel een van de minst onaantrekkelijke alternatie-
ven vinden. 

De leden van de C.D.A.-fractie stellen een aantal vragen met betrekking tot 
de invalide kinderen. Zij vragen in hoeverre deze groep samenvalt met de 
studerende kinderen. Hoe groot is de groep, die geen onderwijs volgt en 
thuis verblijft? 

Voor alle duidelijkheid zouden wij willen stellen dat voor uitwonende inva-
lide kinderen van 0-18 jaar eventueel een recht bestaat op tweevoudige kin-
derbijslag (dus voor de 16- en 17-jarigen niet op drievoudige kinderbijslag) 
en dat dit recht voor deze categorie niet wordt aangetast. Vele van de thuis-
wonende invalide kinderen volgen onderwijs. Hun ouders worden door de 
maatregel getroffen niet omdat zij een invalide kind hebben, doch omdat zij 
een studerend kind hebben. De groep thuiswonende niet studerende invali-
de kinderen is bijzonder klein. Het gaat hierbij om ca. 500 kinderen. 

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van deze leden menen 
wij dat de extra-kosten - voor zover aanwezig - voor deze categorie kinderen 

. geheel of vrijwel geheel kunnen worden opgevangen door de voorzieningen 
3 Kunst- en hulpmiddelen, bijzondere ver j n d e A A W 3 ziektekostenregelingen en de buitengewone-lastenregeling in 
voersvoorz ien inqen, d ieetkosten, extra kle- . . . , A. i - *••_! _j ■ • j , _ j * _ i • . , de inkomensbelasting. Ten tijde van de invoering van de tweevoudige km-
ding, extra bewassing etc a j n o 
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derbijslag voor 16- en 17-jarige invalide kinderen bestond een aantal van 
deze belangri jke voorzieningen nog niet (Bij voorbeeld de AWBZ en de AAW). 
Een onderwi jsdrempel , reden voor eventuele compensaties, speelt hier 
geen rol. 

Wi j menen met de leden van de C.D.A.-fractie dat er een grondige discussie 
nodig is over het verband tussen deze maatregel en de onderwi jskansen. Wi j 
menen dat w i j met onze algemene beschouwing ter zake daartoe een bi jdra-
ge hebben geleverd. Wi j hebben niet de indruk, dat de cesuur tussen on-
derbouw en bovenbouw bij h.a.v.o. en v.w.o. hierbi j een belangri jke rol 
speelt. 

De door deze leden gesignaleerde omstand ighe id dat ca. 16 jaar de leefti jd 
is waarop kinderen staan aan het eind van hun ople id ing in het lager 
beroepsonderwi js en het m.a.v.o., lijkt ons veel belangri jker. Hier kunnen 
ook mogeli jke arbeidsinkomsten een rol spelen, zoals deze leden opmerken. 
Dit geldt dan in het bijzonder voor de lagere inkomensgroepen. Het gaat 
daarbij echter om een deel van 16- en 17-jarigen. Het geheel afwegende 
meent de Regering de maatregel toch te moeten nemen. Wel - en daarover 
mag geen misverstand bestaan - hebben w i j , sprekende over eventuele 
compensaties, vooral aan deze categorieën gedacht. In dit verband hebben 
wi j dan ook niet zozeer gedacht in termen van alternatieven, ook niet in de 
adviesaanvrage aan de SER. 

In antwoord op een opmerk ing van deze leden, delen wi j mee dat het ad-
vies van de SER naar onze indruk eind juni zal verschi jnen, zodat bij de par-
lementaire behandel ing van het wetsontwerp 2de fase dit advies in de be-
schouwingen kan worden betrokken. 

De leden van de fractie van de V.V.D. maken enige kritische opmerk ingen, 
waarop w i j in onze algemene beschouwing impl ic iet reeds goeddeels zijn in-
gegaan. Het bedrag van f 820 min . - dit in an twoord op een expliciete vraag 
van deze leden - kan niet als ru im geraamd worden beschouwd. De totale 
ombuig ingsoperat ie zal een antwoord moeten geven op de vraag naar de 
ru imte voor eventuele compensaties. 

De leden van de fractie van D'66 vergissen zich indien zij stellen dat de 
sterke verhoging van het draaipunt geleid heeft tot de thans voorgestelde 
tweede fase. De verhoging van het draaipunt heef t in 1981 nameli jk geen in-
v loed op de mate van ombu ig ing . De thans voorgestelde tweede fase is een 
«redelijk alternatief» voor de voorstel len tot inkomensafhankel i jke kinderbi j -
slagen als verwoord in de nota over het te voeren beleid ter zake van de col-
lectieve voorzieningen en de werkgelegenheid. Wi j bestri jden dat de ombu i -
gingen «op een vri j wi l lekeurige categorie worden afgewenteld». Wi j mo-
gen, dit ook in an twoord op vragen van de leden van de S.G.P.-fractie, in dit 
verband verwijzen naar datgene wat w i j eerder gezegd hebben over de com-
pensaties. 

Wi j hopen, dat de beschouwingen die wi j ter zake van het uitstel van inko-
menstoeneming in het voorgaande gaven de leden van de P.P.R.-fractie 
meer aanspreken. Met betrekking tot de ontwikkel ingsfase van 16-jarigen 
gaven wi j in het voorgaande een - naar ons oordeel genuanceerd - betoog. 
De relatie werkende en studerende jongeren is in de memor ie van toel ich-
t ing op het wetsontwerp AKW niet aan de orde geweest en w i j voelen er niet 
voor dit achteraf te gaan interpreteren. Het valt voor ts niet te voorspel len of 
eventuele gevolgen van de voorgestelde maatregel voor meisjes ernstiger 
zijn dan voor jongens. Specifiek onderzoek naar de effecten van deze maat-
regel op de onderwi jsdeelname is niet verr icht. 

Zoals eerder gezegd zijn w i j , na zorgvuld ige overweging en afweging van 
voor- en nadelen tot dit voorstel gekomen. Uit onze algemene beschouwing 
moge blijken dat w i j de relatie arbeidsmarkt /onderwi jsdeelneming bepaald 
anders zien dan de leden van de fractie van de P.P.R. Wi j weigeren te gelo-
ven dat - ui tzonderingen daargelaten - jongeren afzien van onderwi jsdeel-
name, omdat zij een werkloosheidsui tker ing kunnen kri jgen. 

Voor wat betreft de vragen en opmerk ingen van de leden van de fractie 
van de C.P.N., mogen w i j verwijzen naar onze algemene beschouwing met 
betrekking tot de tweede fase. 
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Hoewel in het kader van de inkomenspolitiek het life-time income steeds 
weer een belangrijk discussiepunt is, gaat het ons toch bepaald te ver om -
zoals het lid van de fractie van DS'70 doet - een relatie te leggen tussen deze 
maatregel en het life-time income. Voorts wordt opgemerkt, dat de maatre-
gel besparingen oplevert voor de collectieve sector. 

In de memorie van toelichting op het desbetreffende wetsontwerp zal na-
der aandacht worden besteed aan de vrijkomende middelen. Ten slotte zij -
in antwoord op een vraag van dit lid - opgemerkt dat het hier gaat om een 
eenmalige doch permanent werkende maatregel. 

De opmerking - die het lid van DS'70 citeert - had niet op de tweede fase 
betrekking. Met betrekking tot de tweede fase zijn wij - uiteraard - uitge-
breid ingegaan op onderwijsaspecten. 

Compenserende maatregelen voor bepaalde categorieën 

De leden van de C.D.A.-fractie gaan vrij uitvoerig in op eventuele compen-
serende maatregelen. Gezien hetgeen wij in het voorgaande daarover heb-
ben gezegd menen wij er begrip voor te mogen vragen dat wij hierop thans 
niet gedetailleerd in kunnen gaan. Wij zouden er derhalve mee willen vol-
staan te stellen, dat men inderdaad kan denken aan compensaties middels 
wijziging van de schoolgeldregeling en de regeling tegemoetkoming studie-
kosten. Uiteraard zou het hierbij -zoals deze leden stellen - vooral om de la-
gere inkomensgroepen moeten gaan. Afschaffing van de schoolgeldplicht 
voor kinderen jonger dan 18 jaar zou, dit in antwoord op een vraag van de le-
den van de fractie van de V.V.D., denkbaar zijn. Een dergelijke maatregel is 
echter niet in het bijzonder gericht op de lagere inkomensgroepen. 

Deze leden veronderstellen dat bij herziening van de regeling tegemoetko-
ming studiekosten zich in versterkte mate het probleem zal voordoen dat 
alsdan eventueel verhoogde tegemoetkomingen aan de ouders in belangrij-
ke mate worden afgeroomd door belasting- en premieheffing. Zij herinneren 
daarbij aan ter zake dit probleem gestelde schriftelijke vragen d.d. 14 april 
1977. 

Wij merken dienaangaande op dat inzake de belasting- en premieheffing 
van de bedoelde tegemoetkomingen nog steeds naar een passende oplos-
sing wordt gezocht. Wij hopen dat in ieder geval bij een eventuele herzie-
ning van de regeling tegemoetkoming studiekosten een dergelijke oplossing 
voorhanden is. 

Ook de leden van de fractie van de P.P.R. zouden wij willen verwijzen naar 
hetgeen wij in het voorgaande hebben gezegd over compensaties. 

Alternatieve maatregelen 

Met als uitgangspunt dat de vereiste besparingen binnen de kinderrege-
lingen per saldo niet wezenlijk worden aangetast, vroegen de leden van de 
fractie van het C.D.A. zich af of het niet alsnog bijzonder gewenst zou zijn 
aan de door de Regering voorgestelde tweede fase ten dele een andere in-
houd te geven. Op deze wijze zou dan bereikt kunnen worden, dat de door de 
Regering voorgestelde tweede fase geleidelijk wordt ingevoerd. 

Wij zijn er deze leden zeer erkentelijk voor, dat zij er in grote mate blijk van 
geven bereid te zijn mee te denken aan mogelijke alternatieven. In aan-
sluiting op de in het voorlopig verslag aangegeven alternatieven, wordt 
thans door deze leden een vijftal aanvullende suggesties gedaan, waarop 
wij hierna zullen ingaan. 

Zoals wij in de memorie van antwoord reeds meedeelden zijn wij bij de di-
verse berekeningen uitgegaan van de Sociale Meerjarenramingen 1978 (op-
gesteld in september 1977). Voorzover in verband met de aanvullende sug-
gesties cijfers worden gegeven is ook daarbij hetzelfde uitgangspunt gehan-
teerd. Het laat zich aanzien dat de nominale stijging in deze ramingen te 
hoog is. Dit betekent, dat de geraamde budgettaire effecten in het bijzonder 
ten aanzien van de alternatieven die bevriezing inhouden, aanzienlijk lager 
kunnen zijn. 
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Eerste aanvullende suggesties: bevriezing (eventueel tijdelijk) van de kin-
derbijslag voor het tweede kind, gecombineerd met een gedeeltelijke ver-
schuiving van de verdubbeling en verdrievoudiging naarde 18-jarige leef-
tijd. De besparing, die voortvloeit uit de bevriezing van de kinderbijslag voor 
het tweede kind zou in deze gedachtengang benut dienen te worden om de 
verschuiving van de verdubbeling, respectievelijk verdrievoudiging naar de 
18-jarige leeftijd te faseren, te mitigeren of te beperken tot de leeftijd van 17 
jaar. 

In de memorie van antwoord hebben wij reeds aangegeven welke onze 
bezwaren zijn tegen een bevriezing van kinderbijslagen. Hieraan zouden wij 
nog het volgende willen toevoegen. Bij de loonvorming in Nederland spelen 
mutaties in het reëel vrij beschikbaar inkomen van een modale werknemer 
met twee kinderen een belangrijke rol. De berekening daarvan beoogt door 
middel van een enkel cijfer een beeld te geven van de reële inkomensmuta-
ties zoals die worden ervaren door het merendeel van de werknemers. Bij de 
berekening van dit reëel vrij beschikbaar inkomen worden de mutaties in de 
kinderbijslag voor het eerste en tweede kind betrokken. Deze mutaties beïn-
vloeden als het ware automatisch de loonvorming. Van een maatregel als 
bevriezing van kinderbijslag voor het tweede kind mag derhalve een op-
waartse druk op de loonkosten verwacht worden. Aangezien één van de 
meest wezenlijke oogmerken van de ombuigingsoperatie is de arbeidskos-
ten te beperken, zijn wij van mening dat niet tot bevriezing van kinderbijsla-
gen zou moeten worden overgegaan. 

Niettemin willen wij over de door deze leden geopperde mogelijkheden 
om de tweede fase gefaseerd in te voeren of te mitigeren opmerken dat wij 
de mogelijkheid en wenselijkheid van fasering zouden willen betrekken bij 
de verkenningen rondom de vraag of en zo ja in welke mate en op welke 
wijze compenserende maatregelen moeten worden getroffen. Nogmaals zij 
echter herhaald, dat naar onze wijze van zien eventuele compensaties bezien 
dienen te worden in het licht van de eisen, die de totale ombuigingsoperatie 
stelt. 

Met de door deze leden genoemde mogelijkheid om de leeftijdsgrens voor 
verdubbeling, respectievelijk verdrievoudiging niette verschuiven naar 18 
jaar, maar naar 17 jaar, hebben wij moeite. Wij menen namelijk, dat aan de 
leeftijdsgrens van 17 jaar dezelfde bezwaren kleven als aan de leeftijdsgrens 
van 16 jaar. 

De inkomenseffecten in 1978 (in procenten van het belastbaar inkomen minus 
belasting) van een bevriezing van de kinderbijslag voor het tweede kind op het 
niveau van 1977 alsmede de besparingen als gevolg van deze bevriezing 
(in min. guldens) 

Bruto inkomen Effect voor gezinnen met 
twee of meer kinderen 

f 21 750 (min) - 0,7 
f 29 900(mod) - 0,5 
f 40 000 - 0,4 
f 50 000 - 0,35 
f 70 000 - 0,25 

Het jaarlijks effect van de bevriezing zal in de jaren 1979 en volgende in de-
zelfde orde van grootte liggen. Deze jaarlijkse effecten cumuleren. 

Besparingen (in min. guldens) 

1979 1980 1981 

Bevriezing kinderbijslag tweede kind 180 380 605 
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Tweede aanvullende suggestie: het verlenen van een toeslag van f 178,88 
aan alle kinderen, in plaats van alleen een toeslag aan eerste, tweede en der-
de kinderen van respectievelijk f 347,52, f 178,88 en f 178,56. Deze suggestie 
is ingegeven door de toenemende financiële druk op het gezin naarmate het 
aantal kinderen stijgt, waardoor de grote gezinnen meer nadelen ondervin-
den van de tweede fase dan de kleinere gezinnen. 

Hoewel niet ontkend kan worden, dat door deze suggestie de «pijn» voor 
grotere gezinnen enigermate wordt verzacht, achten wij de bezwaren die 
aan deze suggestie kleven te groot. In de eerste plaats betekent deze sugge-
stie, dat alle gezinnen met minder dan vier kinderen (ook zij die een inkomen 
hebben beneden het draaipunt) er door de integratie van kinderbijslag en 
kinderaftrek op achteruit gaan. Niet uit het oog mag ook worden verloren, 
dat de opslag op de kinderbijslag voor het eerste kind, in verhouding met 
die voor het tweede en derde kind zo groot is ten gevolge van de sinds 1 ja-
nuari 1973 bestaande bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste kind. 
Wij vermogen niet in te zien waarom, in strijd met het draagkrachtbeginsel, 
nu juist alleen de gezinnen met minder dan vier kinderen de wegvallende 
kinderaftrek voor het eerste kind niet gecompenseerd mogen krijgen op ba-
sis van een draaipuntinkomen van f 40 000. De verschuiving zou ook tot ge-
volg hebben, dat zelfstandigen met 4 en meer kinderen hiervan profiteren, 
terwijl overigens de integratie met betrekking tot de eerste twee kinderen 
aan hen voorbijgaat. Hier komt nog bij, dat de voorgestelde verschuiving 
van een deel van de opslag van het eerste kind naar vierde en volgende kin-
deren in bepaalde gevallen een overcompensatie met zich brengt. In dit ver-
band dient onder meer gedacht te worden aan gezinnen, die kinderen heb-
ben welke op of vóór 1 januari 1963 zijn geboren en voorwiedemeervoudi-
ge kinderbijslag een vierde of volgend kind betreft. Er is geen reden om voor 
deze kinderen een deel van de opslag voor het eerste kind toe te kennen. Met 
betrekking tot de inkomenseffecten bestaan tussen de eerste en de tweede 
fase soms een vrij direct verband, soms een verwijderd verband en soms he-
lemaal geen verband. Dit maakt het uitermate moeilijk om compensaties 
voor de tweede fase in de eerste fase te zoeken. In verband met deze vele 
verschillende casusposities, die geen van allen representatief zijn voor het 
geheel, zijn de inkomenseffecten van een verschuiving, in relatie met de 
tweede fase, niet te geven. 

Derde aanvullende suggestie: aanpassen van de kinderbijslagen aan de 
prijsindex of de gemengde index met het oogmerk daarmee mitigaties aan 
te brengen in het regeringsvoorstel met betrekking tot de tweede fase. 

Deze suggestie vertoont overeenkomsten met de eerste aanvullende sug-
gestie van deze leden. In essentie zijn onze bezwaren tegen deze suggestie 
dan ook gelijk aan die welke wij tegen de eerste suggestie aanvoerden, zij 
het dan door het meer geleidelijke karakter van prijsindexering en gemeng-
de indexering de effecten die ten grondslag liggen aan deze bezwaren in de 
tijd meer gespreid worden. Hier staat dan echter ook tegenover dat de be-
sparingen, die in geval van prijsindexering en gemengde indexering optre-
den, aanmerkelijk geringer zijn, dan die bij bevriezing. 

Besparingen (in min. guldens) 

1979 1981 

Prijsindexering 80 300 
Gemengde indexering 40 150 

Vierde aanvullende suggestie: lagere kinderbijslag voor kinderen van 0 
tot bij voorbeeld 2 of 3 jaar, gecombineerd met een verhoging (ten opzichte 
van ons voorstel) van de kinderbijslag voor 16-en 17-jarigen. 
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De leden van de fractie van het C.D.A. vragen of met een systeem waarin 
voorkinderen in de leeftijdscategorie van 0 jaar tot bij voorbeeld 2 of 3 jaar 
een lagere bijslag wordt gegeven dan voor oudere kinderen de problemen 
ten aanzien van de rangorde, zoals wij die in de memorie van antwoord 
schetsten, kunnen worden ondervangen. De gedachten van deze leden gaan 
in dit verband uit naar een bijslag ter grootte van 50 of 75 procent van de 
huidige bedragen voor de jongste kinderen. 

Wij merken hierover het volgende op. De bezwaren, die wij in de memorie 
van antwoord naar voren brachten, worden door deze suggestie naar onze 
mening niet weggenomen. Het verlangen van kinderbijslagen voor jongste 
kinderen is - hoe men het ook wendt of keert - een (eerste stap op weg naar) 
differentiatie naar leeftijd. Een differentiatie naar leeftijd kan - naar onze 
overtuiging - slechts stoelen op de zogenaamde kosten-per-kind-theorie. 
Deze benaderingswijze ligt niet aan de huidige kinderbijslagwetgeving ten 
grondslag. Een kostentheorie zonder meer leidt namelijk ook tot een nega-
tieve differentiatie naar rangorde. Ons huidig stelsel staat hier haaks op. De 
positieve differentiatie vloeit logisch voort uit de twee aan ons kinderbijslag-
stelsel ten grondslag liggende uitgangspunten: aan de ene kant geen volledi-
ge vergoeding van de kosten van een kind, aan de andere kant geen daling 
van de welwaart van een gezin met kinderen beneden een bepaald percenta-
ge van de welvaart van een gezin zonder kinderen met een zelfde basisinko-
men. Sleutelen aan het huidige rangordestelsel kan naar ons inzicht dan 
ook niet plaatsvinden zonder de beginselen waarop ons kinderbijslagstelsel 
berust, nader in overweging te nemen. Zoals gezegd menen wij, dat een dif-
ferentiatie naar leeftijd zeer nauw verweven is met de kostentheorie. Naar 
onze mening berust een systeem waarin een differentiatie naar leeftijd en 
een positieve differentiatie naar rangorde zijn samengevoegd, op twee ver-
schillende gedachten. Wanneer dan ook nog een differentiatie naar leeftijd 
zich zou beperken tot twee groepen, namelijk 0-3-jarigen en 3-18 jarigen, 
dan wordt aan het systeem andermaal een inconsistentie toegevoegd. Aan-
genomen mag namelijk worden, dat de kostenverschillen tussen kinderen 
die het basisonderwijs volgen en zij die het secundair onderwijs volgen, 
minstens zo groot zijn als tussen de jongste kinderen en de kinderen die het 
basisonderwijs volgen. Voorts dient bij deze aanvullende suggestie te wor-
den bedacht dat in het bijzonder in gezinnen met zeer jonge kinderen een te-
rugval in inkomen kan optreden door de permanente aanwezigheid van één 
van de ouders in het gezin. 

Het inbrengen van een differentiatie naar leeftijd kan naar onze mening 
gezien het vorenstaande bezwaarlijk gedeeltelijk geschieden. Met deze con-
statering komen wij weer terug bij de vraag of een «stukje kostentheorie» in-
gebouwd kan worden in een systeem dat hier niet van uitgaat, sterker nog, 
dat juist - door de combinatie van uitgangspunten - door het tegenoverge-
stelde wordt gekenmerkt. Wij menen dat een studie met betrekking tot een 
differentiatie naar leeftijd gewenst is, doch dat niet in het kader van de om-
buigingsoperatie het invoeren van een differentiatie naar leeftijd zou moe-
ten worden overwogen. 

Besparingen als gevolg van verlaging van kinderbijslag voor kinderen 
geboren na 1 januari 1979 

Verlaging tot 50% Verlaging to t 75% 

1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 

0- en 1-jarigen 
0-, 1- en 2-jarigen 

35 145 225 
35 145 265 

240 
355 

18 73 113 
18 73 133 

120 
178 

Vijfde aanvullende suggestie: terugbrengen van de leeftijdsgrens van 27 
jaar ten einde de voorstellen met betrekking tot de tweede fase te mitigeren. 
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Thans bestaat er een mogelijkheid van kinderbijslag voor studerenden tot 
27 jaar. Alleen een vrij drastische verlaging van deze grens zou kunnen lei-
den tot substantiële besparingen. Het ramen van de mogelijke besparingen 
van een dergelijke maatregel is - door gebrek aan gedetailleerde gegevens -
slechts op zeer globale wijze mogelijk. Naar schatting zou op jaarbasis een 
brufo-besparing worden verkregen van maximaal 124 a 150 min. in 1981 in-
dien de grens van 27 jaar zou worden verlaagd tot 24 jaar. Met nadruk zij ge-
wezen op het bruto-karakter van deze besparingen. Een niet onbelangrijk 
deel ervan zou namelijk weglekken door een verminderde belastingop-
brengst in verband met het alsdan aftrekbaar zijn van de onderhouds- en studie-
kosten via de buitengewone-lastenregeling. 

De leden van de fractie van V.V.D. zijn van mening, dat het nog steeds het 
overwegen waard is de kinderbijslag voor het tweede kind te bevriezen. Ook 
zouden deze leden aanpassing van kinderbijslagen aan de prijsindex niet 
willen uitsluiten. 

Onze bezwaren tegen bevriezing en een andere wijze van indexering heb-
ben wij reeds eerder in deze nota in antwoord op vragen van de leden van de 
C.D.A.-fractie uiteengezet. Wij menen in dit verband naar deze antwoorden 
te mogen verwijzen, eraan toevoegend dat een andere wijze van indexering 
op korte termijn bezien wellicht de minst ingrijpende beleidsombuiging in 
de kinderbijslagsector mag zijn, doch dat dit op wat langere termijn zeker 
niet het geval is. In de memorie van antwoord hebben wij op blz. 16 aange-
geven, dat bij de berekeningen van de besparingen volgens een aantal alter 
natieven geen rekening is gehouden met de restant-kinderaftrek. De leden 
van de fractie van de V.V.D. zien niet de ratio van onze opmerking, omdat het 
kabinet de kinderaftrek in de eerste fase afgeschaft wenst te zien. Dat bij de 
huidige wetgeving de restant-kinderaftrek automatisch wordt verhoogd wan-
neer tot relatieve verlaging van kinderbijslag wordt overgegaan, is echter 
voor een vergelijking van de resultaten wel degelijk van belang gezien de 
omstandigheid, dat de alternatieven ook op de eerste fase van de herstructu-
rering betrekking hadden. In geval kinderbijslag en kinderaftrek niet worden 
geïntegreerd, leidt een maatregel als bevriezing tot een verlies aan ombui-
gingen van ca. 35 a 40%. Indien deze leden evenwel bevriezing c.q. prijsin-
dexering na de eerste fase beogen, spelen automatische effecten op de kin-
deraftrek geen rol meer, doch nog wel de automatische effecten op de lo-
nen. 

Deze leden vragen voorts hoe wij staan tegenover de gedachte nu reeds 
een aanvang te maken met een differentiatie naar leeftijd, zodanig, dat de 
bijslag voor0- en 1-jarigen op 50% en de bijslag van 16- en 17-jarigen op 
150% wordt vastgesteld in plaats van verlegging van de grens voor meer-
voudige kinderbijslagen voor thuiswonenden naar 18 jaar. Voor een ant-
woord op deze vraag menen wij te mogen volstaan met verwijzing naar ons 
antwoord op de «vierde aanvullende suggestie» van de leden van de 
C.D.A.-fractie. 

Wanneer wij de vraagstelling van de leden van de fractie van D'66 goed 
begrijpen, zouden deze leden geleidelijk het draaipunt van f 40 000 willen 
verleggen naar het modaal inkomen. Wij zien niet goed in op welke wijze dit 
zou kunnen geschieden. Het verband, dat deze leden leggen met het buiten 
werking stellen van het indexeringsmechanisme ontgaat ons. 

Eerder in deze nota hebben wij reeds aangegeven - dit in antwoord op 
vragen van de leden van de fractie van de S.G.P. - dat niet tot bevriezing van 
kinderbijslag zou moeten worden besloten, onder meer niet vanwege de au-
tomatische invloed, die hiervan op de loonvorming uitgaat. Wij zouden niet 
willen uitsluiten, dat het hierbedoelde mechanisme ook in omgekeerde zin 
werkt. In het verlengde hiervan menen wij dan ook, dat het voorgestelde 
opslagsysteem op de kinderbijslag op gunstige wijze de uitgaven van de col-
lectieve sector kan beïnvloeden. 
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DE DERDE FASE 

Niet uit het oogpunt van ombuig ingsbele id , doch uit het oogpunt van har-
moniser ing en vereenvoudig ing van kinderregel ingen menen w i j dat de der-
de fase de belangri jkste fase is van de thans voorgestelde maatregelen tot 
herstructurer ing. Wi j hebben er dan ook met vo ldoening kennis van geno-
men, dat de leden van de fractie van het CD.A. hieraan grote betekenis 
hechten en er de nadruk op leggen, dat deze fase zo spoedig mogel i jk de an-
dere dient te vo lgen. Zien w i j het goed, dan zal deze derde fase een omvang-
rijke en ingr i jpende vereenvoudigingsoperat ie worden in een jarenlange 
ontwikkel ing van ons sociale verzekeringsstelsel, waar in dit stelsel voor tdu-
rend - op g rond overigens van vele waardevol le mot ieven - alleen maar in-
gewikkelder is geworden. 

De derde fase is ook de meest gecompl iceerde, niet alleen in technische 
zin, doch ook vanwege de sociale implicaties voor sommige groepen. De le-
den van de fractie van het C.D.A. wi jzen in dit verband op de zelfstandigen, 
en de kleine zelfstandigen in het bijzonder. De complexi te i t van deze derde 
fase (de weg naar eenvoud is ingewikkeld!) vereist nog grondige studie. Wi j 
vragen er dan ook begr ip voor dat w i j in dit s tadium slechts de grote li jnen 
van de derde fase hebben aangegeven en dat w i j ons op onderdelen nog 
niet vast kunnen leggen. Eén ding moet naar onze mening wel vas ts taan: in 
naam van de eenvoud - hoe begerenswaard ook - mag geen onrechtvaardig 
systeem ontstaan. 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen voorts of uit de mededel ing in de 
memor ie van an twoord , dat deze derde fase zodanig moet worden gerealN 
seerd dat de gehele operatie (vri jwel) neutraal kan worden gef inancierd, 
moet worden afgeleid dat de bij de opheff ing van de KKZ vr i jkomende alge-
mene middelen zullen worden aangewend o m de hogere premielast te mi t i -
geren. Dit zou dan alle zelfstandigen ten goede komen, waardoor n ieuwe on-
evenwicht igheden ontstaan, aldus deze leden. Wi j delen in dit verband me-
de dat de desbetreffende passage niet de conclusie inhoudt die deze leden 
daaruit hebben getrokken. Deze passage bedoelt met betrekking to t de f i -
nanciering verschi l lende mogel i jkheden open te laten en we l b innen het 
raam van vr i jwel neutrale f inancier ing van de gehele derde fase. 

Deze leden vragen zich af of met de on tvouwde plannen de herstructure-
ring voorshands is vo l too id . Zij verwi jzen daarbij naar een n ieuw systeem 
van studief inancier ing. Gaat de Regering - zo vragen zij verder - daarbij uit 
van de gedachte, dat invoer ing van zulk een nieuw systeem met inachtne-
ming van de dan uit het verval len van aanspraken op kinderbi jslagen vri jko-
mende middelen, zodanig dient te geschieden, dat ook die operatie vr i jwel 
neutraal verloopt? 

Met betrekking tot de vol tooi ing van de herstructurering mogen w i j in de 
eerste plaats verwijzen naar hetgeen w i j hebben gezegd in de paragraaf «De 
verdere toekomst» in de memor ie van an twoord (blz. 7). In geval van invoe-
ring van een nieuw stelsel van studief inancier ing zullen de kinderbi jslagen 
voor oudere kinderen verdwi jnen. De daardoor vr i jkomende middelen wor-
den in dat geval overgeheveld naar de studief inancier ing. Omtrent de wijze 
waarop deze overhevel ing zal plaatsvinden zullen te zijner t i jd voorstel len 
worden gedaan. 

Wi j onderschri jven de mening van deze leden dat de SER voldoende gele-
genheid moet hebben voor een doordachte en evenwicht ige meningsvor-
ming met betrekking tot de derde fase. Zodra de studie betreffende de derde 
fase is afgerond zal een gerichte adviesaanvrage aan de SER worden gezon-
den. Ook w i j menen, dat de invoer ingsdatum (1 januari 1980) niet in gevaar 
mag komen. 

De leden van de V.V.D.-fractie menen dat als gevolg van de eerste en 
tweede fase het kinderbi jslagsysteem er niet eenvoudiger op word t . Zij l ich-
ten dat toe aan hetgeen wi j in de memor ie van antwoord hebben gezegd 
met betrekking tot de indexering en verwijzen vervolgens naar de bestaande 
vier kinderbi js lagregel ingen. Deze situatie vraagt naar hun mening terecht 
om harmonisat ie, maar, zo vragen zij, waarom zouden wi j het zover laten 
komen? 

Tweede Kamer, zitt ing 1977-1978,14 184, nr. 11 17 



Wij bestrijden met klem de opvatting, dat de eerste en tweede fase het kin-
derbijslagsysteem ingewikkelder maken in het bijzonder ten aanzien van de 
indexering. Datgene wat in de memorie van antwoord is gepresenteerd ten 
aanzien van de indexering is het resultaat van indexering bij ongewijzigd be-
leid. De situatie met betrekking tot de indexering is verward en onoverzichte-
lijk. Door invoering van de eerste fase wordt deze verwarde wijze van in-
dexering slechts zichtbaar. 

Voor wat betreft de opmerkingen en vragen van deze leden met betrek-
king tot de zelfstandigen mogen wij verwijzen, naar hetgeen wij eerder op-
merkten in antwoord op vragen van de leden van de C.D.A.-fractie. 

Het is - dit in antwoord op een vraag van de leden van de fractie van de 
V.V.D. - de bedoeling dat de harmonisatie betrekking zal hebben op de kin-
derbijslagen voor kinderen van alle leeftijden. 

Wij zien in de derde fase van de herstructurering geen elementen die - in 
welk opzicht dan ook - afbreuk zouden kunnen doen aan een nieuw stelsel 
van studiefinanciering. Dat was bij voorbeeld wel het geval bij een stelsel 
van inkomensafhankelijke kinderbijslagen. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af of door volledige integratie 
de achtergrond van de operatie op den duur niet verloren zou gaan. Zou dat 
er niet toe kunnen leiden dat de belastingdrukverhoging zou worden ge-
volgd door een premiedrukverhoging? 

Wij menen, dat de achtergrond van de operatie op den duur inderdaad 
verloren zal gaan. De kinderaftrek blijft enkel bestaan in de vorm van belas-
tingvrijdom van de kinderbijslagen en het begrip restantkinderaftrek ver-
dwijnt. Het ligt ook bepaald niet in de bedoeling een deel van de kinderbij-
slag te blijven berekenen, alsof de restant-kinderaftrek nog zou bestaan. Hoe-
wel zulks bepaald niet in ons voornemen ligt, kunnen wij ons voorstellen, 
dat in de toekomst zal worden besloten een groter deel van de kinderbijsla-
gen uit premies te financieren (het omgekeerde is overigens ook denkbaar). 
Zou dit gebeuren dan leidt dit overigens niet tot - wat deze leden noemen -
dubbele verzwaring van de collectieve lasten. Immers een dergelijke premie-
verhoging leidt tot vermindering van de rijksbijdrage en aldus tot de moge-
lijkheid van relatieve vermindering van de belastingdruk. 

Met betrekking tot eventuele verdere herstructurering van de kinderbijslag 
mogen wij deze leden in de eerste plaats verwijzen naar hetgeen wij in de 
paragraaf «De verdere toekomst» in de memorie van antwoord (blz. 7) daar-
over hebben gezegd. Bij een nieuw stelsel van kinderbijslag, dat alleen van 
toepassing is op «nieuwe kinderen» zal men zich moeten realiseren, dat ge-
durende 18 jaar twee stelsels van kinderbijslag naast elkaar bestaan. Het is 
denkbaar dat in een nieuwe conceptie voor een kinderbijslagsysteem be-
hoefte zal bestaan aan nieuw onderzoek op het gebied van gezinsbudgetten. 
De richting van een dergelijk onderzoek hangt echter af van de nieuwe con-
ceptie. Bij wijze van voorbeeld: blijft men uitgaan van de huidige gezinswei-
vaartstheorie, dan ligt onderzoek naar budgetten van de werkelijk gezinsuit-
gaven voor de hand; wil men daarentegen uitgaan van de kostentheorie, dat 
wil zeggen van de noodzakelijke kosten van levensonderhoud, dan ligt on-
derzoek naar normatieve gezinsbudgetten - een bijzonder moeilijke materie 
overigens - meer voor de hand. 

Met voldoening hebben wij kennis genomen van de instemming van de 
leden van de fractie van D'66 met onze voornemens de rechten van de zelf-
standigen op kinderbijslag gelijk te trekken met die van werknemers. 

Met betrekking tot de vraag van de leden van de P.P.R.-fractie betreffende 
belastbare kinderbijslagen mogen wij verwijzen naar hetgeen wij hierover in 
het hoofdstuk «Fiscale aspecten» opmerkten. Wij onderschrijven niet de me-
ning van deze leden, dat in de verdere toekomst het kinderbijslagsysteem 
gezien moet worden als een uitgangspunt voor het realiseren van een basis-
inkomen voor iedereen binnen een inkomenspolitiek stelsel waarin ook een 
maximuminkomen een rol speelt. 

In antwoord op een desbetreffende vraag van het lid van de fractie van 
DS.'70 delen wij mee dat het niet in ons voornemen ligt de indexering af te 
schaffen. Ongetwijfeld heeft het indexeren van uitkeringen ingevolge de so-
ciale verzekeringen nadelen. Anderzijds is het indexeren van een verworven-
heid, die een stuk rechtszekerheid schept. 
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BIJZONDERE GROEPEN 

Alimentatieplichtigen 

In an twoord op opmerk ingen van leden van de C.D.A.-fractie, delen wi j 
mede dat w i j de maatregel, waarmee ook deze leden hun ins temming betui-
gen, zien als een noodoploss ing, geldend tot 1 januari 1980. Ook hiervoor zal 
bij realisering van de derde fase een definit ieve oplossing moeten komen. In 
dit l icht gezien doet het er - dachten wi j - niet zoveel toe of in de al imentat ie-
vonnissen de opslagen, dan wel bedragen gelijk aan de opslagen niet als 
kinderbi jslag worden beschouwd. Zouden de bedragen los van de kinder-
bijslag worden genoemd, dan zouden aftrekposten op de al imentat ie plaats 
kunnen v inden, terwi j l geen recht op kinderbijslag bestaat. In dit verband 
wi l len w i j nog opmerken dat er op dit ogenblik geen bele idsvoornemens be-
staan o m to t betaling van kinderbi jslag aan verzorgende ouders of aan ver-
zorgers in het algemeen over te gaan. Wel zal bij het ontwerpen van één 
volksverzekering, de wetgev ing moeten worden doorgel icht en slui ten w i j 
niet uit dat er ook op dit punt aanleiding tot verander ing kan zijn. 

Wi j hebben uiteraard met voldoening kennis genomen van de ins temming 
van de leden van de V.V.D.-fractie en van de P.P.R.-fractie met de voorzie-
n ing die w i j ten behoeve van al imentat iepl icht igen hebben getrof fen. 

In antwoord op een vraag van het lid van de fractie van DS'70 merken w i j 
op, dat per 1 januari 1980 de situatie ontstaat waar in nog slechts plaats is 
voor één volksverzekering. De KWL en de op de KWL steunende KTO zullen 
derhalve dienen te worden ingetrokken. De KTO is inmiddels ook wat de be-
dragen betreft identiek aan de KWL. In de Centrale Commissie voor georga-
niseerd overleg in ambtenarenzaken zal de intrekking van de KTO aan de or-
de worden gesteld. 

Ouders/verzorgers met pleegkinderen 

De leden behorend tot de fractie van het C.D.A. vest igden onze aandacht 
op een situatie waar in ouders/verzorgers met een of meer pleegkinderen 
wel aanspraak hebben op kinderaftrek en niet op kinderbi js lag. Deze catego-
rie zou door de voorgestelde maatregelen worden gedupeerd. Hierbi j mer-
ken wi j op, dat de bepal ingen voor het recht op kinderbi jslag en voor het 
recht op kinderaftrek ten aanzien van pleegkinderen geli jk zi jn. Ons zijn dan 
ook geen gevallen bekend, waar in wel recht op kinderaftrek voor pleegkin-
deren zou bestaan en niet op kinderbi jslag. 

Onvolledige gezinnen 

De leden behorend tot de fractie van het C.D.A. vragen naar de mogeli jk-
heid van een harmonisat ie in de tariefstructuur van de loon- en inkomsten-
belasting door het indelen in tar iefgroep 4 van oudere al leenstaanden met 
kinderen. Te dier zake zij opgemerkt , dat het onderhavige wetsontwerp is ge-
formuleerd als een t i jdel i jke maatregel. Daarin past een dergeli jke structure-
le verandering dan ook niet. De door deze leden gedane suggestie zal naar 
onze mening wel kunnen worden betrokken bij de wetswi jz ig ingen die in de 
derde fase van de herstructurer ing van de kinderbijslag en kinderaftrek aan 
de orde komen. 

Grensarbeiders 

Het is ons niet duidel i jk waarop de leden van de fractie van het C.D.A. doe-
len als zij zeggen dat het hun voorkomt dat de positie van de grensarbeiders 
die kindergeld genieten krachtens een buitenlandse wet, fiscaal toch niet be-
vredigend geregeld is. De in deze gevallen verleende kinderaftrek is geli jk 
aan die welke aan andere vergeli jkbare belastingpl icht igen hier te lande 
word t verleend. Het verlenen van een vri jstel l ing voor Belgisch resp. Duits 
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kindergeld - waarvan de omvang afwijkt van die van de Nederlandse kinder-
bijslag -zou de grensarbeiders in een uitzonderingspositie plaatsen. Een 
dergelijke vrijstelling zou bovendien de wettelijke regeling van de loon- en 
inkomstenbelasting ingewikkelder maken. 

DIVERSE KWESTIES 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of het niet logisch zou zijn met het 
oog op de inkomensverdeling en de beperktheid van de collectieve midde-
len ook de bejaardenaftrek te vervangen door verhoging van het algemene 
ouderdomspensioen. 

In het kader van het ombuigingsbeleid zal de bejaardenaftrek in studie 
worden genomen. Wij merken hierbij op dat door de netto-netto-koppeling 
het doen verdwijnen van de bejaardenaftrek de AOW-uitkering automatisch 
verhoogt. 

De leden van de fractie van D'66 vragen of de Regering bereid is ter wille 
van de vereenvoudiging van ons sociale zekerheidsstelsel de aparte premie 
heffing voor de kinderbijslagen af te schaffen door de vereiste heffingen op 
te nemen in de tabellen van de loon- en inkomstenbelasting en/of bedrijfs-
belastingen. Wij menen dat deze vraag niet zonder meer kan worden beant-
woord in verband met de wel bijzonder diep ingrijpende gevolgen die zijn 
verbonden aan een dergelijke wijziging. Deze suggestie zal nader kunnen 
worden bezien in het kader van de voorbereiding van de derde fase van de 
herstructurering. 

De Minister van Sociale Zaken, 
W. Albeda 

De Ministervan Financiën, 
F. H. J. J. Andriessen 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 

De Staatssecretaris van Financiën, 
A. Nooteboom 
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